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Purificação de Ar e Eliminador de Etileno

Titan Plus

Titan Plus 8500 Para Ser Instalado No Teto

Titan Plus 4500 Para Ser Instalado No Teto

Titan Plus 2000 
 Pode Ser Instalado Na 
Parede ou Posicionado 

Livremente

Titan Plus 3000 
Pode Ser Instalado Na 
Parede ou Posicionado 

Livremente

Ideal para o setor de hortifrúti, 
açogue, peixaria, depósitos, câmara 
climática, adegas, escritórios, 
cozinhas e setor de engarrafamento 
de líquidos alimentícios

Remove efetivamente o 
etileno do ar

Remove poluentes e 
elimina 99.99% dos 
ácaros, virus e bactérias 
do ar. A vantagem 
do purificador de ar 
Titan-plus é que ele 
mata  alergênicos e 
contaminadores enquanto 
equipamentos que fazem 
uso de filtro 
apenas 
os retém 
durante 
filtragem.

O SISTEmA cATAlIzADOR DE PuRIfIcAçãO DE AR uSA O PODER DE 4 
TEcnOlOgIAS DIfEREnTES O quE gARAnTE A mElhOR quAlIDADE DO AR:

Ionização – Eliminação das impurezas do ar tais como acáros, compostos e metais 
tornando-o assim puro, revitalizado, harmonizado e benéfico a saúde e ao bem estar.

Ozônio – As moléculas de ozônio converteram-se em oxigênio em conseqüência de uma 
carga elétrica. O ozônio é de grande potencial de oxidação. É extremamente efetivo como 
desinfectante e anti-séptico.

lâmpada ultravioleta – Mata bactérias e outros micro-organismos. 

Dióxido de Titânio – Estereliza, desinfecta, anti-séptico e sanitário – destrói 
efetivamente os micro-organismos como bactérias, vírus, microbios, germes e até 
fungos e mofo.

Porque Fazer Uso do Purificador 
de Ar Titan Plus?
manutenção fácil
Dispensa a troca De filtro, requer 
apenas troca Da lâmpaDa ultravioleta 
uma vêz ao ano (ao contrário Das 
inúmeras trocas De lampaDas Dos 
purificaDores convêncionais).
utilização de 4 Técnologias de 
Purificação
nós utilizamos 4 tecnologias em um 
só aparelho enquanto outras marcas 
usam apenas lâmpaDas De ultravioleta 
e DioxiDo De titânio.
4 modelos Disponíveis
4 tamanhos e paDrões Diferentes 
para melhor atenDer às necessiDaDes 
inDiviDuais.


